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Надвячоркам, як ужо добра зашарэла ў хацёнцы,
Галілей борздзенька саскочыў з печы, увамкнуў святло свае
саматужнае электрычнасці і вострым руплівым вокам
азірнуў начынне. Але зараз жа, мабыць, раптоўна
наважыўшы нешта, ён зноў загасіў электрычнасць, гукнуў
Босага і выйшаў на вуліцу. Па вуліцы ён, як зазвычай, не
ішоў, а бег трушком, дробна падкідаючы ўсё сваё
хударлявае тулава. I таксама, як ён, дробна трусіўся следам
за iм яго неразлучны калматы таварыш.

Так дабег Галілей да памяшкання местачковае сямігодкі.
Босага ён, не ўважаючы на яго жаласны пратэст, пакінуў у
цёмных халодных сенцах, а сам асцярожна прачыніў дзверы
ў кватэру загадчыка сямігодкі.

Марына Паўлаўна стаяла, укленчыўшы на канапе,
перад акном — роўна, нерухома, як на шчырым маленні, і
ўзіралася ў сіні вечаровы змрок. Як увайшоў Галілей, яна
страпянулася, быццам спалохалася, каб не ўступіў хто ў кола
яе вольна раскінутых на самоце думак, саскочыла долу і
села, стуліўшыся, у куточку канапы.

Галілей непакойна тупаў у парозе і раз-пораз стрымана
кашляў.

— Можа, святло запаліць, дзядзька Ахрэм?
— Кхе... кхе... вось зараз скончу сваю работу, дык зраблю

электрычнасць вам, Марына Паўлаўна... ветрачок, як у
мяне...

— Пакуль што я запалю лямпу. Сядайце, калі ласка.
Галілей падышоў бліжэй, але астаўся стаяць — сядзець

ён не любіў.
Марына Паўлаўна запаліла святло, і яно цьмяна азарыла

твар яе, стараваты ўжо, збляклы, з бясцветнымі вачмі, у
пустэчы якіх правальваліся ўсе захаваныя думкі яе і
адчуванні.



Галілеева барадзёнка затрэслася ў спагадлівай турбоце. I
каб развеяць Марыне Паўлаўне яе глухую немарасць, ён —
аб чым жа больш? — зачаў гаварыць аб сваім вынаходніцтве.

— Усё з печкаю вэдзгаюся, Марына Паўлаўна... ага...
Цыркулярная печка... цыркуляцыя, значыцца, духу... ага...
Дый карціць мне, каб як без дыму. Дым цеплыню з хаты
выносіць, дык каб затрымаць яе...

Марына Паўлаўна ледзь прыметна ўсміхнулася.
— Як жа гэта без дыму, дзядзька Ахрэм? Без дыму ж

агню не бывае.
Галілей замітусіўся па хаце:
— Вось так... Вось гэтак... Адсюль — сюды... Адтуль —

туды.
Марына Паўлаўна ўдалася ў свае патаемныя думы. Пад

Галілееву мітусяніну думалася лягчэй і спакайней — думкі
ішлі больш фактычныя, хатнія.

—Ага... вось так... Зразумелі, Марына Паўлаўна?
Марына Паўлаўна не зразумела нічога, але троху

супакоілася і, замест адказу, раптам загаварыла — зусім
вольна, адкрыта — пра сваё:

—Што мне рабіць, дзядзька Ахрэм? Ці мне самой
скончыць усё, ці чакаць, мо ўладзіцца неяк, мо мінецца гэта
ў яго... Яму ўжо пад сорак, вы ведаеце? У нас жа зусім
дарослая дачка. Мы дзевятнаццаць год як жанатыя... Як гэта
разумець, дзядзька Ахрэм? Што рабіць?

Галілей стуліўся ў настарожанай гатоўнасці развязаць
цяжкую праблему Марыны Паўлаўны. Ён захапляўся
кожнай праблемай, якая траплялася на ягоным жыццёвым
шляху — усё роўна, ці мела яна непасрэднае да яго
дачыненне, ці не,— і з роўнай стараннасцю біўся над яе
развязаннем. Такі ўжо быў Галілееў характар! Цяпер ён без
ніякага жалю кінуў свае разважанні аб цыркулярнай
бяздымнай печы і ўраз працяўся турботаю Марыны
Паўлаўны.

— Кхе... кхе... Тут трэба памеркаваць, Марына
Паўлаўна... Апошняе каханне бывае моцнае, дужа моцнае... I



дурное. Стары дурней за маладога хлопца кахае... ага... Ды
яшчэ і свет цяпер лёгкі пайшоў... Вальготны цяпер свет для
чалавечай душы. Гэткім светам — няма чалавеку ніякага
ўёму.

— Я ж не трымаю яго, дзядзька Ахрэм. Ён сам не хоча
кідаць мяне.

— Пэўна, што не хоча. Тут трэба памеркаваць... Не хоча,
бо да старое ласкі прывык, да абыходу. А і новае загарэлася.
Вось і ламаецца чалавек.

— Праўда, што цяжка яму бывае таксама.
Галілей раптам замуляўся, закхекаў, затупаў непакойна

на месцы. Значыць, меў сказаць нешта для яго важнае,
нясцерпнае.

— Я мяркую так, Марына Паўлаўна. Усё ломіцца, дык і
чалавек мусіць ламацца. Не ў тым, дык у тым... Раз
ператруска ўсяму... усяму ператруска...

Ён ступіў крок наперад і ў нервовай паспешнасці
зашаптаў:

— Дадушы ж, усё ломіцца, Марына Паўлаўна. Нешта
будзе, нешта будзе. Можа, новая рэвалюцыя ідзе... Я яшчэ не
ведаю, не ўцямлю ніяк. Думаю, думаю, а не надумаю
нічагутка. Як вы ўважаеце, Марына Паўлаўна? У які бок гэта
пойдзе?

Марына Паўлаўна млява адмахнулася:
— Не ведаю я, дзядзька Ахрэм. Пагаманіце з Сымонам,

ён добра знаецца ў гэтым ува ўсім.
Галілей чамусьці спалохаўся:
—Добра, добра, я пагаманю з ім, я пагаманю...
I адчужана змоўк. I Марына Паўлаўна сядзела моўчкі —

неяк было ўзнімаць зноў гутарку пра сваё. Галілей яшчэ
троху патупаў ды пайшоў на кухню аглядаць зробленую ім
па адмысловай сістэме спецыяльна для Марыны Паўлаўны
сушыльню.

Неўзабаве знадворку грукнулі дзверы, па кухні
разлягліся шумныя мужчынскія крокі, і ў пакой увайшоў
муж Марыны Паўлаўны, загадчык сямігодкі Сымон



Карызна. I зараз жа зноў — ужо ціхенька — ляпнулі дзверы,
і з сянец пачулася, як Галілей клікаў Босага.

Сымон Карызна скінуў на крэсла зашаранелае футра і
прайшоўся туды і сюды па пакоі, тручы скалелыя рукі.

— Мароз аж трашчыць. Зусім адубеў.
— Я паставіла самавар — зараз будзе гатоў.
I замоўклі абое.
Карызна хадзіў ды хадзіў па пакоі, удаючы, што ніяк не

можа сагрэцца. А Марына Паўлаўна ведала: прывёз ён з
сабой з раёна нейкае новае ўзрушэнне і карціць яму
выказаць яго каму-небудзь, а ён не можа: цеперся ўжо
парвалася паміж іх сяброўская блізкасць. Хоць і не злуюць
адно на аднаго, хоць і цёплая ласка ўзгарыцца, зацьмее
часамі, а нутро адкрыць адно аднаму — нейкі прыкры,
мулкі сорам.

У Марыны Паўлаўны сэрца знібіць тупым жалем. З якой
бы радасцю падзяліла яна ягонае ўзрушэнне, ягоную
радасць ці смутак, усё роўна. А ён не бачыць гэтага ў ёй —
правалілася ўсё ў пустэчу бясцветных вачэй — і балазе што
не бачыць: было б, пэўна, цяжэй і яму і ёй.

Карызна, п'ючы чай, відочна спяшаецца. I на твары ў яго
адбіваецца ўжо добра знаёмае Марыне Паўлаўне турботнае
замяшанне: ён зараз устане, з удаванай злоснай рашучасцю
апранецца і пойдзе наўмысна гучнымі размашыстымі
крокамі.

Марына Паўлаўна ведае, куды ён пойдзе. Яна тады
ўкленчыць на сваёй аблюбёнай канапе і будзе доўга-доўга
ўзірацца ў заваконную цемру.
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Сымон Карызна як сакратар сельсавецкае ячэйкі ездзіў
у раён на пленум райкома партыі, і ўзрушэнне, якое панёс
ён ад свае жонкі, было агульнае ўзрушэнне ўсяго калектыву
— добрае, бадзёрае ўзрушэнне, імпульс да новае



пладатворнае працы...
У вострай, троху бязладнай і троху ўрачыстай сумятні

раёна, у нязвыкла напружаным ходзе пасяджэнняў пленума,
у праявах па-баявому адкрытай дружнасці паміж усіх
партыйцаў пачуў Карызна новы павеў нязгаснае рэвалюцыі,
якая праз спакойныя гоні аднаўленчае працы падышла да
апошняга штурму старога свету. I з сакавітаю свежасцю
ўзнялося ў Карызны даўнейшае, астоенае карпатлівымі
днямі апошніх гадоў: імклівае парыванне наперад, лёгкая
ўзнятасць і ўпарты, троху гуллівы задор.

Ён чуў, што ў рэспубліцы зачынаецца новая баявая эра.
Сакратар райкома ў сваім дакладзе гаварыў пра вялікі

пералом, пра рэканструкцыю, пра рэвалюцыйную
пераробку вёскі, пра гераічны энтузіязм будаўніцтва.
Сакратар райкома — з выгляду зусім нязначны чалавек,
хударлявы, твар смарчкаваты, нос хоць і даўгі, але не надта
паважны. Вялікія словы ўзнімалі сакратара райкома,
надавалі яму больш сталасці і разам з тым раскрывал і яго;
нават троху дзіўна было, што ўнутры гэтага ціхага чалавека
столькі стрыманае сілы, энергіі і запалу.

Карызна памятае, як усяго месяцы з тры таму прыехаў
быў у іхні раён таварыш Гайдук. Карызна сядзеў тады
акурат у кабінеце Рачкоўскага, старшыні РВК. Старшыня
РВК, прысадзісты, камляваты мужчына з размашыстымі
рухамі і грымотным голасам, перш не зважаў зусім на
несамавітага наведніка (даўгі пашарпаны кажух, маргелка
на галаве, на нагах — грамоздныя боты), потым павёў па ім
сярдзіта-дзелавым поглядам і прагрымеў:

— У вас якая справа, таварыш?
I калі той паказаў свае паперы, ён не схаваў свайго

шчырага здзіўлення:
— Дык, значыць, вы — Гайдук?
Гайдук прыехаў быў проста з партыйных курсаў, і ў яго

не было ніводнага чамадана, ніводнае скрыні. Той першы
дзень ён аж дацямна праседзеў у кабінеце старшыні РВК, і
калі нарэшце старшыня запытаў у яго:



— Дзе ж вашы рэчы?
Ён ціха і спакойна адказаў:
— Мае рэчы вось у партфелі і ў гэтым клумку. А

начаваць я, мабыць, пайду да цябе, старшыня. Мы яшчэ сёе-
тое абмяркуем сягоння.

Рачкоўскі і Гайдук цалкам дапаўнялі адзін аднаго.
Гайдук быў спакойна-разважны, строга лагічны. Рачкоўскі
— адрыўчаты, інтуіцыйны. Гайдук быў паступовы і роўны,
Рачкоўскі — напорны, імклівы. Гайдук знаходзіў і цвёрда
трымаў лінію ў працы раёна. Рачкоўскі абарачаў яе ў
энергічна ўдарнае дзеянне. Заўсёды, як абмяркоўвалі тую ці
іншую справу, праводзіў сваю думку Гайдук — так павялося
ад першых дзён ягонага прыезду, — але Рачкоўскі заўсёды
быў упэўнены, што тон дае ён, што ўсё робіцца па ягонаму
меркаванню. I кожны раз, як Гайдук рабіў якую трапную
прапазіцыю, Рачкоўскі нязменна ўзіраўся ў яго з шчырым
здзіўленнем, быццам казаў сам сабе: «Бач ты, і ён часам можа
людскае нешта прыдумаць».

На гэтым пленуме лагічна-выразны, мерны (хоць і
падкрэслены нутраным стрыманым агнём) даклад сакратара
райкома дапоўніў Рачкоўскі сваім, як зазвычай, нязграбным,
важкім, насычаным грубаю воляю выступленнем. I цяжка
сказаць, хто з іх больш узняў у прысутных той непакойна-
імклівы настрой, які разам з іншымі захапіў і Карызну.

У перапынку астаўся быў неяк Карызна адзін на адзін у
кабінеце з Рачкоўскім. Той парыўчата прайшоўся разы са
два па пакоі (ідучы, ён перавальваўся, як качка), потым стаў
за сталом, пацёр энергічна рукі, абапёрся імі аб стол і,
нахіліўшы над сталом сваё цяжкое тулава, мнагазначна
ўпяўся вачмі ў Карызну:

— Ну, браце, як?.. Кумекаеш, га?..
Карызну стала надзвычай лёгка і весела. Ён з маху

лэпнуў Рачкоўскага па мясёным плячы і, радасна смеючыся,
адказаў:

— Разумею, браце, на ўсе сто працэнтаў.
— Прыйдзецца нам, Сымонка, з табой бадай што ўвесь



свет перавярнуць... га?.. Праўду я кажу ці не?
— Ці дзіва, што перавернем. Аж затрашчыць.
I тады Рачкоўскі, важка адкінуўшыся назад, нечакана

зарагатаў магутным раздольным смехам. Потым суняўся,
падышоў да Карызны і самадавольна падміргнуў:

— Сакратара б яшчэ мне... га?
I лёгенька тыркануў Карызну пад бок. Карызна

прамычаў нешта невыразнае. Ён ведаў, што Рачкоўскі гэта
— так сабе, з форсу, што ён Гайдуком цалкам здаволены.

Карызна падабаў Рачкоўскага і сябраваў з ім. Яны ці
мала год працавалі разам з ім і тут, у гэтым раёне, і яшчэ
там, дзе Карызна раней быў за настаўніка. Бадай што ў адну
пару яны і пераехалі сюды, у гэты раён. Звязвала іх аднаго з
адным, апроч спраў службовых ды партыйных, яшчэ многа
чаго інтымнага, пра што ўспаміналі часам яны нібы з
сарамлівай, але ў сутнасці прыемнай і давольнай усмешкай.

На пленуме райкома было некалькі новых незнаёмых
таварышаў, што прыехалі з цэнтра дапамагаць мясцовым
працаўнікам перабудоўваць вёску. Адзін з гэтых
брыгадзіраў чамусьці звярнуў асаблівую ўвагу на Карызну.
Ён доўга прыглядаўся да яго, бадай што хадзіў следам за ім, а
тады падышоў і запытаўся:

— Дык гэта вы — Сымон Карызна?
I адкрыта глядзеў на яго не то наіўнымі, не то

хітраватымі вачмі.
Карызна здзівіўся:
— Чаму вы пытаецеся?
Замест адказу той загадкава ўсміхнуўся і не кідаў з

цікавасцю разглядаць Карызну. Карызна зноў запытаў:
— Мы, можа, дзе сустракаліся? Вы мяне знаеце?
Брыгадзір унікліва і невыразна матнуў галавой (можа, і

знаю, але не будзем пра гэта гаварыць) і, занядбаўшы
Карызнава запытанне, стаў дапытвацца пра стан работы ў
Карызнавай ячэйцы.

Звалі брыгадзіра таго — Зелянюк, і быў ён зусім малады
яшчэ хлопец, тонкі, драбнявы, але не малы, з досыць



прыгожым, толькі залішне бледным і рэзкім тварам.
Як Карызна садзіўся ўжо ехаць дахаты, Зелянюк гукнуў

яго ад дзвярэй райкома вясёлым, па-дзяцінаму звонкім
голасам:

— Чакай, Карызна! Чакай!
I, падбегшы, з маху кінуўся ў розвальні.
— А я ўсё ж такі да цябе еду, у тваю ячэйку. Папрацуем

разам, га?
I, вальготна пасунуўшыся на сядзенні, ёмка штурхануў

Карызну пад бок.
Дарогай яны многа аб чым перагаварылі, але Карызна,

недаверлівы і сцеражлівы, трымаў скрозь дзелавы,
пагадліва-ласкавы тон, не ўпадаючы ў асаблівую
гаварлівасць. Нават сваё ўзрушэнне, узнятае пленумам, ён
чамусьці стараўся сціскаць у сабе, не даваў яму выйсця.

А Зелянюк аб усім дапытваўся, аб усім дазнаваўся, ані не
хаваючы і не саромячыся свайго нязнайства ў драбніцах
вясковага жыцця. Што далей, то ўсё больш і больш ён браў
да свайго спадарожніка заўзята пабрацімскі, нават троху
нахабны тон. I паміж гутаркі ўсё разглядаў яго, раз-пораз
усміхаючыся сваёй загадкавай усмешкай.

Карызну гэта не зусім падабалася.

3

Сацыяльнае паходжанне ў Веры Засуліч было
несамавітае: яна роджана была ў сям'і сядзельца з «казенной
винной лавки». Гэта часам непрыемна турбавала яе
дасканала шчырае сумленне, але ў роспач з гэтага яна не
ўпадала, а, наадварот, праціналася яшчэ мацнейшым
імкненнем да працы над сабой, да найглыбейшага
ўкаранення ў плодную глебу сучаснасці. I трэба сказаць,
што сярод усіх местачковых настаўніц яна лічылася за самую
актыўную, палітычна пісьменную, энергічную, спраўную і
чулую да грамадскага жыцця працаўніцу.



Росту яна была сярэдняга (можа, трошачку нават ніжэй),
у фігуры — стройная, твар мела белы з вялікімі не то цёмна-
карымі, не то чорнымі вачмі. Апранута была заўсёды чыста і
сціпла, без надужвання спакуслівымі аксесуарамі
местачковых мод. Таму ў жанчын і ў павярхоўных кавалераў
аўтарытэту не мела, але сур'ёзным людзям падабалася і за
два гады жыцця ў мястэчку набыла ці мала па-рыцарску
адданых прыхільнікаў, сярод якіх першае месца, бясспрэчна,
займаў загадчык сямігодкі Сымон Карызна.

Галілей меў рацыю, як гаварыў, што стары кахае дурней
за маладога. Сымон Карызна сапраўды кахаў Веру Засуліч
дзівачным каханнем хлапца-падлетка, топячы свае без
малага сорак год у свежых хвалях зусім юнацкага
захаплення. Таму мо і чуў сябе ён так смела і незалежна
перад Марынай Паўлаўнай, што ў сваім пачуцці да Веры
бачыў нешта вышэйшае за звычайнага сцёртага і
забруджанага практыкай год поцягу да жанчыны.

Сымон Карызна ідэалізаваў Веру Засуліч. Ён лічыў яе за
сучасную жанчыну ў праўдзівым разуменні гэтага слова, за
жанчыну-таварыша, мала што не за героя. I смех сказаць! —
але ў гэтым грала пэўную ролю дзіўнае Верына прозвішча,
якое страшэнна імпанавала Сымону Карызну, быццам
кідала яно нейкі рамантычна-светлы след на яе ад тае
славутае рэвалюцыянеркі.

Невялічкі пакой у новым будынку пачатковае школы —
у будынку спраўным, чыстым і светлым, як сама Вера
Засуліч, быў для Сымона Карызны месцам цудоўнага
адпачынку. Сюды нёс ён заўсёды ўсе ўзрушэнні свае душы,
сваю радасць, свой смутак, свае надзеі і сумненні. Тут
перажываў ён хвіліны таго дзівоснага трымцення нерваў —
лёгкага і меладычнага, у слодычы якога раставалі яго без
малога сорак год, адкрываючы ў ім юнацкую свежасць.

Вядомая рэч, што ўсё гэта ён пільна хаваў у сабе,
унутры. Вядомая рэч, што гэтага звонку зусім не відаць
было. I вядомая рэч, што сама Вера Засуліч аб гэтым ані не
дагадвалася.



...Выйшаўшы з хаты ў наўмысна распаленай злоснай
рашучасці і грукнуўшы нават дзвярмі (як зразумела ўсё гэта
Марыне Паўлаўне), Карызна перш-наперш суняўся і з
палёгкаю ўздыхнуў. Потым, з хвіліну прыстоіўшы на месцы,
задуменна схіліў галаву і спакваля пасунуў па вуліцы. Але
зараз жа крокі яго пашыбчэлі, і ён, неўзаметку для самога
сябе, пачаў спяшацца.

У Веры людзі: Віктар — сакратар камсамольскай ячэйкі,
аптэкар Плакс — ён жа кіраўнік тутэйшага драмгуртка і
местачковы філосаф, яшчэ настаўнік адзін і настаўніца. Ля
парога муляецца Галілей.

Гэта добра, што людзі. Карызну трэба нарэшце выліць
сваё ўзрушэнне, і таварыства тут надзвычай прыдатнае да
гэтае мэты. Ён скарыстаў паўзу, якая занялася па ягоным
уваходзе, і звярнуўся да Віктара ў стрыманым тоне, скрозь
які, аднак, прабівалася нутраная напружанасць:

— Заўтра, Віктар, збяры сваю камсамолію — паставім
пытанне пра калектывізацыю. Удзень будзе партыйны сход
— ты свой прызначыш на вечар.

Ён гаварыў бадай што сярдзіта, хоць унутры было ясна і
радасна.

— Мы мала зважаем на гэта. У нас яно — так сабе: ідзе,
дык і ідзе. Так далей быць не можа.

У Віктара ў адкрытых дзяціных вачах загарэлася палкая
цікавасць: нешта новае і важнае прывёз сакратар з раёна,
раз пачаў гаварыць у гэтакім тоне. I ён як мага супіў бровы,
каб затуліць вясёлую бязрупатную ўсмешку, след
перарванае Карызнам гутаркі.

— Добра, я збяру. У нас, праўда, з тыдзень таму стаяла
гэта пытанне. Але...

— Але не на той назе стаяла.
Аптэкар Плакс спакойна канстатаваў:
— У кожнага пытання ёсць дзве нагі: правая і левая.
Карызна падсеў бліжэй да Віктара, але гаварыць пачаў,

вядомая рэч, для ўсіх, хоць удаваў, нібы інструктуе Віктара:
— Ты разумееш, хлопча, што гэта — не жартачкі? Тут —



не бягучая якая кампанія, што сёння зрабіў, а заўтра і
забыўся на яе. Наш раён абвешчан раёнам суцэльнае
калектывізацыі. Гэта значыць, наш раён цалкам
перарабляецца на новы лад. Гэта значыць — усё жыццё
мяняецца. Усё пераварочваецца, разумееш?

Аптэкар Плакс з свайго боку дадаў:
— Бо ў кожнае лахманіны ёсць два бакі: верх і спод.
— Мы мусім узняць масу, арганізаваць яе. Працаваць па-

баявому, як рэвалюцыянеры, а не як чыноўнікі, бюракраты.
I ў апопшія словы Сымон Карызна ўклаў ладную

порцыю свайго нездавальнення шэрай будзёншчынай
апошніх год. Вера Засуліч злавіла гэта і скарыстала, каб
далучыцца да гутаркі:

— Гэта значыць, што дасюль мы ўсе працавалі, як
чыноўнікі і бюракраты? Так?

Карызну падабаецца гэта заўвага: ён любіць часам
пафігураваць сваімі рамантычнымі настроямі.

—Пэўна, што мы ўсе гатовы парабіцца чыноўнікамі. Дзе
той запал, энтузіязм, захапленне, з якім мы ўвайшлі ў
рэвалюцыю, га? Дзе адвага тая, геройства, што было ў
кожнага, хто ішоў на фронт за рэвалюцыю? Няма ўжо —
сацьмела, згасла. Трэба яго аднавіць, распаліць, а на гэта
трэба вялікая і блізкая мэта. Яна — ёсць цяпер. Рэвалюцыя
не згасла, яна ўзнімаецца з новаю сілай. Мы яшчэ паваюем!

Галілей не ўрымсціў: ступіў на два крокі наперад і
запытаўся:

— А скажыце, тая рэвалюцыя ці скончылася?
— Якая тая?
— Што была супроць паноў.
Карызна няўцямна паціснуў плячмі.
— Кожная рэвалюцыя пераходзіць паступова праз

колькі стадый — мы цяпер уступаем у новую стадыю тае
самае рэвалюцыі, што была супроць паноў.

— А цяпер супроць каго?
— I цяпер супроць паноў, супроць кулака, заўтрашняга

пана. Кулак — зласнейшы эксплуататар яшчэ, ніж



сапраўдны пан. Наша мэта — знішчыць кулака і разам з ім
усякую эксплуатацыю чалавека чалавекам.

Галілей чамусьці перапытаў:
— Супроць кулака?
I зноў адступіўся ў свой куток.
I было ў тоне гэтага Галілеевага запытання нешта такое

значнае і праканалае, што адразу адвяло ўсіхную ўвагу ад
агульных разваг да канкрэтнага, блізкага, да непасрэдна
датычнага мястэчка, бліжэйшых вёсак, жывых людзей —
знаёмых, прыяцеляў, ворагаў. I бадай што толькі цяпер усё
тое, аб чым красамоўна гаварыў Карызна, паўстала перад
усімі ў жывой і яснай форме, з усёй сваёй важнасцю і
складанасцю, з чорным пераплётам магчымых цяжкасцей і
перашкод.

У Віктара вочы задыміліся шчырай турботай.
— Ведаеш што, Карызна? Ці не варта паставіць нам

заўтра яшчэ пытанне аб камсамольскай дысцыпліне. Мне
здаецца, што ў нас тут не ўсё добра. Трэба падцягнуцца... Як
ты ўважаеш?

— Добра, добра... I на вясковых камсамольцаў трэба
ўвагу звярнуць... Асаблівую ўвагу.

I яны, працятыя дзелавым клопатам, пачалі снаваць
планы бліжэйшай работы.

Вера глядзела на іх з ціхай роўнай увагай, зрэдку
ўстаўляючы і сваё меркаванне. Іншыя ўсе пачулі сябе тут
лішнімі.

Галілей у сенцах клікаў Босага.
Плакс крыкнуў яму:
— Пачакай, разам пойдзем!
I пайшоў следам за ім. Ідучы, ён з мнагазначнай

спакойнасцю запытаў:
— Чуў, Галілей, га?
Галілей дробна трусіўся побач цьмяным мізэрным

ценем. Верхняя палавіна яго хударлявага тулава была, як
зазвычай, выцягнута наперад, нібы прыглядаўся ён да чаго
ці што вынюхваў перад сабой. Не змяняючы паставы, ён на



хаду адказаў:
— Кхе... кхе... Трэба памеркаваць... ага... Перш яно тое...

якая гэта ёсць рэвалюцыя?.. Ці скончылася яна тая, ці не?..
Можа, гэта другая ўжо... ага...

Аптэкар Плакс, хоць і цёмна было, але зрабіў на твары
сваім бязмежна скептычную міну.

— Ат, Галілей, навошта табе мудраваць? Навошта табе
гэта канечна ведаць, ці тая яна, ці другая! Кожная
рэвалюцыя ёсць рэвалюцыя... Нам з табой, людзям тэхнікі і
навукі, з кожнае рэвалюцыі будзе патроху цукру і патроху
перцу... Сацыялогія!

Галілей маўчаў. Галілей натрапіў у жыцці сваім на
вялікую і цікавую праблему. Яго не абыходзіць тое, ці
датыча яна яго непасрэдна, ці не — ён усё роўна будзе з
гарачай упартасцю, як мяцежны юнак, ламаць над ёй галаву,
пакуль не дойдзе нейкага выніку.

Такі ўжо Галілееў характар!
...Карызна на колькі хвілін затрымаўся адзін у Веры

Засуліч. Яна не здзівілася — яна прывыкла ўжо да частых
ягоных візітаў. А мо яна нават дагадвалася пра яго пачуццё
да яе? Мо ён дарма толькі пяўся схаваць яго, не даць яму
выйсці наповерх?

Ён сядзіць і моўчкі глядзіць на яе — балазе яна
адвярнулася і не заўважае ягонага погляду. Ён дужа любіць
так моўчкі сядзець, і глядзець, і слухаць, як мяккімі хвалямі
ўзмываецца ўнутры добрая такая, салодкая пяшчотнасць.
Але хвалі растуць і растуць, займаюць ужо ўсю істоту і
выліваюцца ў невыразнае парыванне. Ён устае і пачынае
хадзіць па пакоі размашыстымі энергічнымі крокамі. Але
рухі не разбаўляюць настрою, і ён пачынае гаварыць —
вядома, пра справы, пра што ж ён больш будзе гаварыць з
Верай Засуліч?

— У мяне, Вера, цэлы пераварот зрабіў гэты пленум. У
раёне ўжо адчуваецца такая, ведаеш, бадзёрая, баявая
напружанасць, у якой чуецца, што нешта адбываецца
вялікае, нязвыклае. Сапраўды, я нібы вярнуўся на колькі год



назад... Ты не смейся, Вера, гэта не пустыя словы, не жарт. А
як працаваць хочацца, якая энергія, ахвота! Што больш
відаць цяжкасцей наперадзе, то большы задор: а ўсё-ткі
наша возьме, а ўсё-ткі мы, бальшавікі, пераможам. У гэтым
сэнс змагання, Вера, у гэтым радасць змагання.

Вера неадрыўна глядзіць на яго, і ў яе вялікіх — не то
цёмна-карых, не то зусім чорных вачах застыла глыбокая
ўвага. Гэта яшчэ больш акрыляе яго, надае яму натхнення, і
ён гаворыць далей:

— Як гэта дзіўна, Вера! Сёння ў нас тут яшчэ ўсё ціха,
спакойна — мы яшчэ спім, закалыханыя роўнаю плынню
будзёншчыны,— а заўтра ўсё завіхрыць, забурліць,
вынырнуць наповерх усе прыхаваныя супярэчнасці,
пачнецца цэлы гармідар... I тут вось пакажа сябе чалавек,
сваю сілу і здольнасць. Паглядзім, хто чаго варты!

Гэта было троху падобна да пустой бравацыі, але
Карызна ў пале сваім не заўважыў гэтага. Не заўважыла і
Вера Засуліч — яе цалкам захапілі Карызнавы словы, і яна
ўжо гарэла жаданнем далучыцца да новага зруху, да новых
грамадскіх падзей, якія гатовы разгарнуцца ў мястэчку. О,
яна ж такая шчырая і такая чулая працаўніца!

Вера перапыняе Карызну, яго гарачую размову:
— Слухай, Карызна, ты вось нічога не кажаш аб працы

сярод жанчын. Ты ведаеш, якую ролю грае жанчына ў
гаспадарцы? Пераход да калектыву многа залежыць ад
жанчыны, папраўдзе. Ты ж чуў, што іншыя калгасы толькі
таму і разбурыліся, што бабы не захацелі жыць у калектыве.
Мы заўтра збяром свой актыў — ты праінструктуй нас. I
потым з масавай працай. Мы з Плаксам хацелі п'еску ставіць,
але яна не падыходзіць. Трэба пашукаць чаго-небудзь у
раёне. Ты не паедзеш туды гэтымі днямі?

I Вера Засуліч уся ўдалася ўжо ў новыя клопаты. Калі
яна так заклапочваецца, твар у яе робіцца дужа цікавы і
троху смешны: вусны збіраюцца ў шчыльную складку і
аддудырваюцца, як у дзіцяці; лоб моршчыцца да
немагчымасці, цудоўныя аксамітныя броўкі спаўзаюцца



ўместа, як два тараканы.
Слаўная, шчырая дзяўчына гэта Вера Засуліч!
Карызна яшчэ сядзіць у яе з паўгадзіны і гутарыць аб

працы сярод жанчын, аб масавай працы, аб Плаксавым
спектаклі. I неўзаметку ўзіраецца, прыслухваючыся да
мяккіх узмываў пяшчотнасці, у прыгожыя вусны, у броўкі, у
вялікія — не то цёмна-карыя, не то зусім чорныя вочы.

Як вярнуўся Карызна дахаты, Марына Паўлаўна яшчэ
не спала. Яна сядзела ў сваім аблюбёным куточку на канапе і
жвава гутарыла з брыгадзірам Зеленюком.

Зелянюк сустрэў Карызну той самай загадкавай, з
нечым схаваным у ёй, усмешкай. I цяпер раптам заўважыў
Карызна, што, як усміхаецца ён, левае вока ў яго трошку
косіцца і ўсмешка ад гэтага — непрыемна пустая,
амярцвелая.

Брыгадзір Зелянюк, выходзіць, прыйшоў да яго
начаваць.
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Фактычна, і мястэчка тое зусім не мястэчка — проста
вялікае сяло, былая воласць, з трыма прыватнымі дробнымі
крамкамі, з аптэкай, бальніцай, цэнтраспіртам,
кааперацыяй і кнігарняй Беларускага дзяржаўнага
выдавецтва.

Ды і Галілей той зусім не Галілей, а звычайны селянін-
бядняк, вызвалены нават ад сельгаспадатку, Ахрэм Данілавіч
Пунцік. Галілеем ён стаў праз вечныя свае вынаходкі, і
гэтую мянушку даў яму яго ж добры прыяцель аптэкар
Плакс — кіраўнік тутэйшага драмгуртка і мясцовы філосаф.
Гэтая мянушка яго не абразіла (а мо нават і задаволіла, хто
яго ведае) і шчытна да яго прыстала: ад таго часу бадай ніхто
і не зваў іначай яго як Галілеем.

Найвыдатнейшая вынаходка ці, правільней,
канструкцыя Галілеева, слава аб якой прагрымела на ўсю



акругу, была «мажджэра» (гармата), якую ён зрабіў быў у
тысяча дзевяцьсот адзінаццатым годзе спецыяльна да
Вялікадня, каб даць з яе салют падчас першага спеву
«Хрыстос васкрэсе». Трэба зазначыць, што ён самаручна
зрабіў быў не толькі самую агнястрэльную прыладу, а і
порах, паводле рэцэпта старога паляўнічага Казіміра
Залуцкага.

Эфект быў надзвычайны. Перапалохаліся ўсе
страшэнна, а найбольш сам вынаходда, бо з першым
стрэлам разарвалася ўшчэнт уся «мажджэра», і аскепкі яе
разам з двума Галілеевымі пальцамі разляцеліся ва ўсе бакі
бадай на цэлыя гоні. Назаўтрага падшывальцы-хлопцы цэлы
дзень шукалі няшчасных Галілеевых пальцаў, але не
знайшлі ніводнага.

Астаўшыся з куксаю, Галілей не спыніў быў далейшых
вынаходак, а, наадварот, узяўся за іх з яшчэ большым
імпэтам і вёў іх аж да самае тае пары, калі ўвайшоў ён у
гэтае апавяданне. Астатнія ягоныя канструкцыі былі:
саматужная электрычнасць у мізэрнай яго хацёнцы і
ўдасканаленая сушыльня, якую ён зрабіў, як было паказана
вышэй, спецыяльна для Марыны Паўлаўны. Цяпер працаваў
ён, паводле ўласных ягоных слоў, над «цыркулярнай»
бяздымнай печкай.

У той дзень, як быў прызначан у мястэчку першы сход
па калектывізацыі, Галілей ужо загадзя ведаў, хто што будзе
гаварыць і як хто будзе паводзіць сябе на гэтым сходзе. Ён
ведаў, што сакратар ячэйкі Сымон Карызна будзе гаварыць
горача і разумна, і яго будуць слухаць з вялікай павагай, і ад
гэтае залішне вялікае павагі не ўнікнуць папросту ў ягоныя
словы і не праканаюцца. Ён ведаў, што старшыня сельсавета
— даўгі, як вочап, і калматы, як памяло, прозвішчам
Пацяроб — будзе крычаць больш без сэнсу і пускаць грубыя
жарты: гэты развесяліць сялян, і некаторым ягоным словам
дадуць веры, але шмат хто будзе падтакваць і смяяцца
падлыжна, адно каб уладзіць начальству. Камсамолец Віктар
пачне гаварыць ціха і сарамліва, адылі разгаворыцца і —



дармо, што малады, — а слухаць яго будзе прыемна.
Неадменна выйдзе з прамоваю Вера Засуліч, скажа многа
добра вядомага ўсім, але будзе гаварыць гэта шчыра і
старанна. Чарнявы і злы Прахор будзе ўтыкацца дзе трэба і
не трэба, выступаць за і супроць, азартаваць, гарачыцца,
хоць усім добра вядома, што ўсё гэта ў яго з нязбыўнае
ягонае крыўды, а прычыны той крыўды не ведае ніхто, у
тым ліку і сам ён. Але паслухаць Прахора ўсё-ткі варта:
вялікая злосць яго часам родзіць вострыя і пякучыя думкі.
Ну, яшчэ Цімафей Міронавіч Гвардыян...

Цімафей Міронавіч Гвардыян — менавіта Цімафей
Міронавіч, а не проста Цімох або, скажам, Цімка, Цёмка,
Цімошка ці інакш. Гэта не кулак ці, праўдзівей, не проста
кулак, а былы кур'ер высачайшае камісіі па такіх-та і такіх-
та справах. Год з дзесяць ён жыў у Маскве і, прыязджаючы
ўлетку дамоў на пабыўку, падвешваў на відным месцы
перад хатай гамак і гойдаўся ў ім важна, глыбакадумна. I
цяпер яшчэ Цімафей Міронавіч любіў часам выказацца
мудронаю мовай і накшталт таго, як усе сур'ёзныя
прамоўцы ўжываюць спецыяльныя словы — «так сказаць»,
«значыць», «разумеецца», «стала быць» ды інш., — Цімафей
Міронавіч таксама меў сваё слова, але мудрэйшае і
званчэйшае, чымся ў іншых: ён паміж гутаркі любіў
устаўляць слова «будучы».

Да Цімафея Міронавіча Гвардыяна Галілей — не
ўрымціў — заскочыў навертам перад сходам. Гвардыян
сядзеў на прыпечку і поркаўся з нейкімі скуратамі. Галілей
спехам прывітаўся і, ператрусіўшыся цераз хату, сеў на
пярэдняй лаве, бадай не на покуці: так рабіў ён выключна ў
Гвардыяна, і была ў гэтым нейкая дзіўная, зразумелая толькі
яму, дэманстрацыя.

Гаспадар падкалупнуў:
— Сядайце, Ахрэм Данілавіч!
— Сяджу ўжо, Цімафей Міронавіч!
— Як зямля круціцца, Ахрэм Данілавіч?
— Дзякую, Цімафей Міронавіч! Дай Бог усім добрым



людзям...
Памаўчалі.
— На сход ці пасунецеся, Цімафей Міронавіч?
— Хто яго... Што мне там дужа рабіць, на тым на сходзе?

Можа, будучы, якое дробнае пытанне вырашаць і без мяне.
Ахвоты нешта няма.

— Нядужаеце, Цімафей Міронавіч?
— Дзякую. Як самі, Ахрэм Данілавіч?
Зноў памаўчалі. Па якой хвіліне, зморшчыўшы твар, каб

адкусіць нітку, Гвардыян запытаў:
— Мы вось сядзім, як прусы ў запечку. А вы ж, будучы,

светам перабываеце, Ахрэм Данілавіч! Што дзе чуваць
такога пракраснага?

— Як чхнеш, так і пачуеш. Свой сквіл мілей за чужую
песню.

— Нашто той сквіл? Хто гэта будзе сквіліць?
— Дзе вяселле, там і музыка, Цімафей Міронавіч!
Гвардыян самаўпэўнена ўсміхнуўся.
— Аб чым, будучы, сход склікаюць, Ахрэм Данілавіч?
— Калектывізацыя, Цімафей Міронавіч!
На колькі секунд занялося вострае напружанае

маўчанне. Пасля Гвардыян сталым павольным рухам
адсунуў убок скураты, паклаў на калені рукі і на голы
пергамінавы твар свой напусціў выраз глыбокае развагі.

— А што ж, і пойдуць. Чаму, будучы, не пайсці, Ахрэм
Данілавіч? Галоўнае, няма табе ніякага клопату — адпрацуй
сваё, атрымай, што табе належыць. Ні заботы, ні турботы.
Цябе і накормяць, будучы, і надзенуць. і другое, і трэцяе... А
гаспадарка — ёй трэба догляд. I не ўспіш, і не ўясі, не
адпачнеш ніколі, як людзі. Гэта, браце мой, апарат...

Хітры чалавек Гвардыян! Гаворыць, дык проста —
шчырай душою. Не іначай, ён першы будзе стаяць за калгас.

— Вы, Цімафей Міронавіч, пэўна, таксама ў калгас
пераступіце?

Гвардыян усхапіўся:
— А чаму ж не? Што ж вы думаеце? Ці ж мне век,



будучы, мардавацца на гаспадарцы? Баба з калёс — калёсам
лягчэй... Хай кіруюць — божухна-бацюхна! Ці ж нам шкода,
ці што? Абы з сэнсам было, абы парадак!

Ён зноў завінуўся каля сваіх скуратоў, але ў руках яго не
было ўжо ранейшай павольнасці — яны бегалі залішне
дробна і, мабыць, без ладу. Ён яшчэ раз скрывіўся, хоць ніткі
ўжо не кусаў, працягнуў фальцэтам:

— Пойдуць усе, даражэнькі мой, пойдуць...
I пастараўся ўсміхнуцца як мага безуважна:
— Хе-хе... А хто не схоча — к ліхой долі, таго набок. Ці

праўда, Ахрэм Данілавіч?
— Пужаецеся, Цімафей Міронавіч?
Гвардыян аж падскочыў:
— Я? Баюся? Чаго мне баяцца? Каго мне баяцца? Што, я

ўкраў у каго? Што, я забіў каго, абрабаваў? Што са мной
зробяць? Га? Што са мною зробяць?

Галілей раптам устаў і борздзенька пабег да дзвярэй, на
хаду выгаварваючы:

— Чатыры чатыркі, дзве растапыркі, адзін махтын, два
вухтаркі...

Гвардыян, як апантаны, закрычаў яму ўслед:
— Гэта — карова! Ту, Галілей! Го-го-го!..
I не спазнаць было, ці гэта ён так засмяяўся, ці агукаў у

шалёнай злосці.
Галілей ужо добра ведаў, што Цімафей Міронавіч

канечна прыбяжыць на сход, што ён чуе сілу сваю, але троху
пабойваецца, і што за гаспадарку сваю, за жыццё сваё сытае
будзе трымацца зубамі аж да астатняга дыху.

Галілей загадзя ведаў, хто што будзе гаварыць і як хто
будзе паводзіць сябе на сходзе, аднак адзін з першых
прытрусіўся ў зусім пусты яшчэ нардом і заняў у куточку
сабе стратэгічна выгоднае месца.

I выйшла ж так, што Галілей цалкам памыліўся.
Першае, што ашукала яго, гэта — склад сходу. Сышліся

бадай адны бабы. Ніхто з галоўных местачковых верхаводаў
не з'явіўся. Прахор і той прыбег толькі з палавіны сходу.



Нават Цімафей Міронавіч (заўважце гэта), нават Цімафей
Міронавіч Гвардыян астаўся ў хаце. З прычыны гэткага
непаразумення зайшло было пытанне аб тым, ці не варта
адкласці сход, і стары ненавіснік і вораг жаночага роду дзед
Піліп з несусветнай пагардай зазначыў:

— Які ж гэта сход? Гэта ж бабы!..
Але дзеду Піліпу дала добрага чосу Вера Засуліч — што,

бабы хіба не гэткія самыя людзі і грамадзяне? — дык дзед
Піліп змоўк і з дэманстрацыйнай безуважнасцю закурыў
сваю вялізную старасвецкую піпку.

Сход адкрылі. Даклад рабіў (зноў Галілей памыліўся) не
Карызна, а малады рабочы-брыгадзір з Мінска. Пачаў ён
гаварыць зусім ціха, спакойна, нібы і не на сходзе. Таму
адразу ж з бабскае гурмы вылецела спагадлівая рэпліка:

— Бедненькі! Як перад смерцю...
Але Зеленюка гэтым не ймеш! Не звярнуўшы ўвагі на

рэпліку, ён гаварыў далей тым жа тонам, толькі насыціў
словы свае большаю нутранаю напружанасцю. I бабы мусілі
скарыцца — сунялі свой пчаліны гуд, сталі слухаць з
належнай увагай.

Галілей з свайго стратэгічнага пункта пільна ўзіраецца ў
дакладчыка, вывучае яго.

Што ж, гаворыць ён з сэнсам. Пачаў зусім здалёку — дзе
тая калектывізацыя, няма ніякай калектывізацыі, ані слоўца
пра яе, ані зыку! — можна слухаць зусім спакойна: от,
расказаў пра буржуазію, пра замежныя дзяржавы, успомніў
паноў, акупацыю, тое, другое. Галілею гэта дужа
падабаецца. Ён ведае, да чаго ўсе яно прыйдзе, але ж трэба
падвесці так, падтырнуць, каб і не змецілі, як яно тое
галоўнае наповерх выслізне. О, гэта хлопец-зух, няма чаго
казаць!

Ну вось цяпер пра гаспадарку. Пэўна, што гаспадарка —
дрэнь. Ува ўсіх — дрэнь. Дзе ж тут дужа разгонішся на гэткіх
істужках ды з гэткім начыннем, з гэткай худобай... У
Гвардыяна?.. Ён ужо знае Цімафея Міронавіча Гвардыяна?
Ого, ён нават ведае ўсё пра яго мінулае, нібы жыў разам з ім,



нібы разам з ім гойдаўся ў тым высачайшым гамаку!
Во, гэта хвацка! Чыкрыжыць, як рэпу грызе...
Яно што праўда, то праўда: гуртам рабіць ямчэй, гэта

табе нават хто хаця пацвердзіць. Буйная гаспадарка — пэўна
што: машыны, угнаенне, севазварот, адным словам —
тэхніка. Тут табе такога можна намудраваць, што ого-го! Але
што ж ты паробіш з гэтымі квактухамі, якім нічога няма
мілей за іхняга старога гнязда!

Божухна-бацюхна! Дзе яны панабіраліся гэткага спрыту!
Не раўнуючы, як тыя галкі, калі спудзяць іх з іхняга седала.
Крычаць, лямантуюць, адна адну перапыняюць, адна адну
не слухаюць, і кожная крычыць сваё, аб сваім, кожная толькі
сама сябе і чуе.

Ну, тут ужо Пацяробу работа. Ён як бач суніме ўвесь
гэты гармідар, на гэта ён майстра.

— Ціху, бабкі! Бабачкі, родныя, ціху! Ціху, бабачкі, каб
вас пярун пасмаліў. Ціху вы, ну!

I гэтага апошняга «ну» бабачкі ўсё-ткі паслухалі —
скомчылі, сціснулі гоман свой і памалу змоўклі.

— Хто хоча гаварыць, прасі слова. Гаварыць па адным, а
не ўсе разам.

Бабы маўчаць. Бабы не ўмеюць прасіць слова, не
прывыклі гаварыць па рэгламенту.

—Ну, хто хоча слова, чаго маўчыцё? Гаварыце!
I праўда, загаварыла бабылка Аксіння. Аб чым жа

больш? — загаварыла аб сваім гаротным жыцці, аб тым, што
ёй ходу няма, што ўсе яе крыўдзяць, што няма ёй ніякае
дапамогі ад Савецкае ўлады. I ці толькі пусціла яна першую
сваю бабскую слязу, як грымнулі ўсе, загарлалі, зноў узнялі
несусветны вэрхал.

I так — скрозь.
А мужчыны, якія і ёсць тут, маўчаць. У мужчын

палітыка — хай яны пакрычаць, што з іх возьмеш, ведама —
бабы! — а тым часам, можа, пасвятлее троху, відней стане, як
там і што. Нават заядлы Прахор і той толькі махае нешта
рукамі адзаду, нешта злосна даводзіць гуртку маўклівых



сялян, а на людзі выходзіць не важыцца.
Так і прайшоў гэты сход. Гаварыў яшчэ і Карызна, і

Пацяроб, і Віктар, і Вера Засуліч, але вынік быў адзін:
крычалі бабы, выліваючы ў тлумны гармідар сваё
беспрычыннае ці, можа, многапрычыннае абурэнне, і
маўчалі мужчыны, ці то цішком згаджаючыся з бабскім
крыкам, ці то проста чакаючы нейкага далейшага
выяснення.

Пастановы на тым сходзе не ўхвалілі ніякай, і Галілей
пайшоў дахаты яшчэ больш заклапочаны, з яшчэ большым
неўразуменнем у сваёй непакойнай істоце.

Ідучы паўз вялікі чысты дом Цімафея Міронавіча
Гвардыяна, ён на момант суняўся, нібы хацеў быў зайсці
туды,. але падаўся далей. I дзіўнае пачуццё з'явілася тут у
Галілея да Цімафея Міронавіча: не то жаль нейкі, не то агіда,
не то страх перад нечым няўхільным і жудасным. Адно зусім
ясна было Галілею: сёння стаў Гвардыян новы, інакшы, не
такі, як быў, — сёння прылюдна паказаў на яго пальцам
нехта вялікі і грозны, паказаў і пакінуў яго ў страшнай
адкрытасці.

...Якая ідзе рэвалюцыя? Ці тая яна, ці нейкая іншая,
новая. Куцы яна пойдзе?

У Галілея гэтулькі клопату! Галілеева сухенькая галава
проста трашчыць ад турботных думак.

...Ішлі разам са сходу: Карызна, Пацяроб, Віктар і
брыгадзір Зелянюк. У Карызны асталося цьмянае
нездавальненне, сход быў відочна няўдалы. Пацяроб лаяўся і
ўсё даводзіў, што трэба больш рашуча, што трэба
«закруціць, каб...» і г. д. Зелянюк весела смяяўся,
успамінаючы асобныя сцэнкі са сходу. Ён быў цалкам
здаволены.

— Пачатак добры... Трудна было чакаць лепшае ўдачы.
Карызна здзіўлена і троху дасадліва запытаў:
— У чым тая ўдача?
— Як у чым? Гэта ж зусім зразумела... Галоўнае нам —

разварушыць сялянскую думку. А ці ж гэтага няма? Бабскі



гармідар — гэта ж знадворнае выяўленне патрэбнага нам
разварушэння. Мужчыны, безумоўна, такога самага
настрою, як бабы, толькі дыпламатычна маўчаць. Дармо!
Хай памаўчаць, хай пакумекаюць. Раз узрушыліся, раз
злуюць, крычаць, значыць — дадзела, узяло за жывое,
значыць, добра, глыбока падумаюць над усім гэтым. I вось—
найлепшая глеба да далейшае працы. Разумееш, дружа?

I ён весела падміргнуў Карызну сваім касаватым вокам.
...Што ж, можа, ён і мае рацыю. Можа, і сапраўды гэта

добра. Ды Карызна таксама не надта ўдаецца ў роспач. Хай
бы сабе і няўдача была тут — дармо, яго гэта не спыніць: ён
умее змагацца з перашкодамі.

У Карызны таксама зусім добры, бадзёры настрой.

5

Мястэчка, у якім разгортваецца дзея гэтага апавядання,
хоць нічым бадай не розніцца ад звычайнага сяла, але ж сяло
тое вялікае. Яно рассыпаўшыся па двух узгорках, паміж якіх
цячэ невялікая рэчка Сівец (гэткую ж назву мае і мястэчка).
На Сіўцы стаіць млын. Гады з два таму тут пабудавалі новы,
высокі ды моцны мост.

Такім чынам мястэчка дзеліцца на дзве часткі. Адна
чысцейшая, дзебялейшая, — там адміністрацыйны,
гаспадарчы і культурны цэнтр: сельсавет, кааперацыя,
школы (пачатковая і сямігодка), аптэка ды інш. Гэта —
уласна Сівец, бо другая частка хоць у паперах таксама
Сіўцом азначаецца, але ў простым народзе зазвычай завецца
пагардлівай назвай — Сівалапы. Тут ужо — праўдзівая веска.
Ды яшчэ якая вёска: убогая, брудная, закаржавелая ў
сярэднявеччым побыце. Адзін мінскі этнограф перабыў тут
неяк аж цэлае лета — дык быў у цудоўным захапленні ад
непарушнае сівалапаўскае цаліны і, ад'язджаючы, мілосна
кулдыячыў:

—Я пачуў тут сапраўдны дух Беларусі!



У Сіўцы (уласна Сіўцы) хоць таксама няма камяніц ці
нават гарадскога тыпу драўляных будынкаў, але ёсць ці
мала добрых, раскошных і чыстых пяцісценак. У Сівалапах
жа ўсяго адна людская пяцісценка, праўда, з разьбяным
ганкам і фарбаванымі вокнамі. У пяцісценцы ў той жыве
селянін-серадняк Малах Тодараў Загароўскі.

I акурат у гэтай у пяцісценцы, акурат у гэтага ў
селяніна-серадняка, у Малаха Загароўскага, жыве прыгожая
— бадай першая на ўсе Сівалапы, а мо і на Сівец — дачка
Аўгінька. А за тэй за дачкой, як кажуць, троху ўлягае
недалёкі сусед і таксама хлопец не зломак — камсамолец
Віктар, сакратар сівецкае камсамольскае ячэйкі.

Надвячоркам — толькі-толькі сядзе за Сівец
гультаяватае зімовае сонца — Аўгінька пачынае турбавацца.
Ёй, канечне, трэба знайсці нейкую прычыну, каб кінуць сваё
бясконцае, да краю абрыдлае прадзіва і выбегчы на вуліцу.
Ну, пэўна ж, ёй трэба збегаць да суседак даведацца, ці
збіраюцца сёння ў супрадкі, дый газы няма ўжо, трэба
пазычыць дзе каліва, дый малыя некуды збеглі — мо пайшлі
на каўзель, яшчэ патопяцца ўпрыцемку, — ці мала ёй
рознага клопату?

А выйшаўшы на вуліцу, яна нікуды не ідзе, а стаіць
перад форткай, схаваўшы рукі ў рукаўкі свайго
чырвоненькага з чорнай смушковай аблямоўкай кажушка. З
захаду яшчэ плыве лёгкая ружаватая яснасць зары — яна
насычае Аўгіньчын твар і ўсю яе празрыста-мяккаю
цеплынёй, і Аўгінька цяпер яшчэ прыгажэйшая, яшчэ
мілейшая, чымся заўседы. Ці дзіва, што Віктар, яшчэ здалёку
ўбачыўшы яе, скаланецца ўсім сваім камсамольскім нутром
ад раптоўнае хвалі глыбокае нястрымнае пяшчотнасці.

Аўгінька добра ведае, што Віктар зараз будзе ісці ў
Сівец, на вечную сваю працу, на нейкі там сход ці
пасяджэнне, яна і выйшла наўмысля, каб пабачыцца з ім, але
яна і ў той бок не глядзіць — у яе зусім іншы клопат, яна
старанна жмурыць вочы, пільна ўглядаючыся туды, пад
Сівец, яе цікавіць нешта ў тым баку. I будзе стаяць так і



глядзець, аж пакуль не падыдзе Віктар, не аклікне яе:
— Добры вечар, Аўгінька! Вочы папсуеш, так

узіраючыся!
Тады Аўгінька паволі абернецца да яго, нібы цяжка ёй

адарвацца ад свайго выглядання, і адкажа троху няўважна,
каб паказаць, што яна папраўдзе занята нейкаю справай.

— Здароў, Віця! Куды гэта ты разагнаўся?
— От, пацягнуся ў Сівец. Як маешся, Аўгінька?..
— Дзякую. Ты малых там дзе нашых не бачыў?
Віктар хоць і бачыў, дык скажа, што не. Аўгінька тады

задуменна мяркуе:
— Ці не пайшлі яны — чаго добрага — на каўзель?
Віктар з рашучай праканаласцю пацвярджае:
— Пэўна што там. Наш Юзік таксама пабег туды.
Гэта значыць, што Аўгінька пойдзе з ім аж да млына.

Гэта ж не менш як гоняў з пяцёра!
Ідзе Віктар наўмысля марудна, ледзь пераступаючы

нагамі, каб як даўжэй працягнуць дарогу. Вось Сівалапы
асталіся ззаду, іх захінула старая разгатая вярба, абвешаная
сівымі пасмамі шэрані. У Віктара сэрца пачынае біцца яшчэ
мацней, чымся дагэтуль, і ў грудзях узмываецца дужа
салодкая і дужа пякучая хваля. Ён клапатліва азірае дарогу
— ці не відаць там каго? — і, упэўніўшыся, што ніхто іх не
бачыць, неўзаметку, на хаду абнімае адной рукой Аўгіньку і
пяшчотна туліць яе да сябе. Яна не вырываецца, і ў гэтай
любай пакорлівасці яе самая радасць Віктару. Ён мацней
прыціскае яе, і яму здаецца, што праз халодную паверхню
кажушка да яго рукі даходзіць мяккая цеплыня яе ўтульна
схаванага цела. Гэта, мабыць, яшчэ больш распаляе
Віктарава пачуццё, і, мабыць, ён яшчэ мацней сціскае
Аўгіньку ў сваіх абнімках, бо яна раптам хапае яго за руку і
шэпча з ласкавым дакорам:

— Віця! Што ты?
Але рукі ягонае не адрывае, а толькі ціха, нясмела

сціскае яе сваімі сагрэтымі ў рукаўках пальцамі.
Так падыходзяць яны пад самы млын. Тут яшчэ стаяць



некалькі хвілін, і на развітанне Віктар абавязкова запрашае
яе прыйсці ўвечары ў нардом. Яна зазвычай адмаўляецца, і
Віктар ідзе ад яе з адчуваннем свае глыбокай віны, што не
можа, не здольны ўвесці яе ў грамадскае жыццё мястэчка,
ліквідаваць яе культурную і палітычную адсталасць.

Аўгінька ж кідае ўслед яму спакойны ласкавы погляд і
паспешна варочаецца дахаты, добра ведаючы, што малыя
знойдуцца і без яе.

Так бывае ў іх бадай штодня, і, як заўсёды ў маладых
каханкаў, такая аднастайная паўторнасць не толькі не
дакучае ім, а, наадварот, падкрэслівае цёплую інтымнасць
іхніх мімалётных сустрэч.

...Сёння Віктар падышоў чамусьці асабліва смелы і
нават, як здалося Аўгіньцы, троху паважны. Спачатку ўсё
ішло як належыць: прывіталіся, пагаварылі пра малых, і ўжо
Аўгінька гатова была ўспомніць пра каўзель, як раптам
Віктар запытаў у яе:

— Аўгінька, ці ў хаце твой бацька? Я маю да яго інтэрас.
Ого! Віктар мае інтэрас да яе бацькі! Віктар гатоў пайсці

ў іхнюю хату! Ці не воўк за гарой здох, што гэткае
прыспела? Дасюль жа ён ніякім чынам туды не залучаў:
баяўся, саромеўся ці мо так меў якую прычыну.

Бацька, вядома, у хаце — дзе ён будзе яшчэ?
— Калі хочаш, зайдзі — тата там.
З дзелавым выразам на твары, а ўнутры з радасным

здзіўленнем ідзе следам за ім, уваходзіць у хату і, астаўшыся
ля парога, моўчкі, зацяўшы дух, сочыць за тым, што будзе
дзеецца.

Віктар зважна сядае на лаўку і заводзіць гаворку.
— Як, дзядзька Малах, падскокваеце?
— От, як той пень гнілы, не раўнуючы. Гэта вам,

маладым, скокі-падскокі...
— Мусіць, у калгас ужо запісаліся, дзядзька Малах?
— Пэўна што. Яшчэ з восені торбы нарыхтаваў.
I, каб загладзіць свой непрыязны жарт, зараз жа дадае:
— Дзе ж той калгас? Яшчэ ніякага ў нас калгаса няма.



Яшчэ і гутаркі сур'ёзнае не было.
— А мы, дзядзька Малах, без гутаркі яго арганізуем.

Ураз, па-бальшавіцку.
Малах замест адказу ўздыхае працяжным

чатырохпавярховым уздыхам:
— Эх-хе-хе-хе-е-е...
Зрабіўшы належны ўступ, Віктар падходзіць да справы.
— Як вы з дрыўмі, дзядзька Малах?
Малах ажыўляецца:
— Кепска, браточак мой даражэнькі! Лічаныя паленцы

ўжо асталіся.
—Тую палавіну не паліце?
— Які яе чорт будзе паліць? Ці нам гэтае мала?
Віктар яшчэ з хвіліну маўчыць і нарэшце пытае:
— Ці не пусцілі б вы ў яе хлопца аднаго на які месяц ці

два? Дроў мы неяк прыдбаем.
Малах троху думае, але больш дзеля прыліку. Чаму ж не

пусціць чалавека ў пустую хату, а злашча калі ён з дрыўмі?
— Хто яго... Так ад людзей мы не ўцякаем, хай бы жыў

сабе... Адно клопату троху. А хто ён, гэты твой хлопец?
— З горада што... Брыгадзір.
Малаху гэта зусім да ўпадобы. Хто ж адмовіцца пусціць

да сябе начальства? Можа, яшчэ якая і палёгка будзе... I
Малах ураз канчае:

— Хай прыходзіць. Сёння мы неяк сваімі прапалім.
— Дык я скажу яму. Бывайце, дзядзька Малах!
I ён ідзе да дзвярэй — зважна, спакойна,— ведама,

сур'ёзны такі чалавек. I, ідучы паўз Аўгіяьку, ловіць яе
вясёлы ўдзячны погляд.

Аўгінька надзвычайна рада. Гэта ж не іначай Віктар з ім
таварышуе, з гэтым гарадскім. Ён штодня будзе хадзіць да
яго і бачыцца з ёю. I вясёлая Аўгінька гатова ўжо з радасці
пабегчы ўслед за Віктарам, але парой сунімаецца: адразу
кінецца ў вочы!

I яна астаецца ў хаце.
А Віктар рады яшчэ больш за яе — дармо што там, у



хаце, трымаў такі зважны, сур'ёзны выгляд. Гэта ж ён сам і
падстроіў усё, сам нараіў Зеленюку закватаравацца тут, у
Сівалапах.

З першых дзён Зеленюковага прыезду ў Сівец у іх
завялася з Віктарам цёплая дружба. Віктар адразу
прыхінуўся да Зеленюка з шчырай дзяцінай адданасцю.
Малады рабочы з горада — такі разумны, разважны, такі
дасканалы знаўца ўва ўсіх палітычных пытаннях — стаў для
Віктара жывым увасабленнем ідэалу грамадскага чалавека.
Ён скрозь прыглядаўся да яго, сачыў за кожным ягоным
рухам і зусім свядома пераймаў ад яго тыя звычкі, якімі
асабліва захапляўся, якія лічыў за ўзорныя для кожнага
грамадскага працаўніка. Праўда, яны ў яго адпаведным
чынам трансфармаваліся, набываючы большую мяккасць і
сціпласць, уласцівыя ягонаму характару.

Зелянюк бачыў гэтую прыхільнасць да яго вясковага
хлопца, яна яму імпанавала, і ён з свайго боку адчуваў да яго
сімпатыю і даверлівасць. У вялікім бязладным Сіўцы, куды
закінула яго партыйная мабілізацыя, адарваўшы і ад работы
на заводзе, і ад вучобы (Зелянюк ужо трэці год як вучыўся ў
завочным камвузе), камсамолец Віктар быў першы чалавек,
якому ён мог вольна адкрываць свае маладыя думкі —
столькі ж гарачыя, імклівыя, колькі цвярозыя, пэўныя.

Пераход Зеленюка на кватэру да Малаха яшчэ больш
замацаваў іхняе сяброўства з Віктарам.

...I павялося так ад самага таго дня ці, праўдзівей, ад
вечара, калі перабраўся Зелянюк у Сівалапы, што Малахава
чыстая палавіна памалу зрабілася неафіцыйным цэнтрам,
дзе завязваўся клубочак дружнага актыву, адкуль пачынала
кусціцца свежая рунь новага сівецкага бытавання.

Ужо тады, у першы вечар, падышлі былі па-суседску да
Зеленюка: былы партызан і чырвонагвардзеец Якуб Лакота,
некалі дужы мужчына, а цяпер чэзлы і хваравіты — след
белагвардзейскага катавання; Малахаў сваяк — паджылы,
але здаровы, камляваты мужык, увесь у густой паклычанай
барадзе; малады, спраўны гаспадар Мікіта, які калісь троху



вучыўся на агранома і якога ў Сівалапах вельмі паважалі за
ягоную стараннасць і за практычныя доследы ды
палепшанні ў гаспадарцы. Прыцягнуўся нарэшце і Паўлюк
Гвардыян, старэйшы брат Цімафея Міронавіча Гвардыяна,
але — не ў пару яму — зусім нікчэмны, шалапутны мужык
— вялікі гультай і п'янюга.

Усе яны перш сышліся ў гаспадара — там сядзелі і сціху
гаманілі аб сім аб тым, з чаканнем пазіраючы на дзверы ў
другую палавіну. Зелянюк пачуў гамонку, выйшаў
пацікавіцца, паслухаць, разгаманіўся сам і нарэшце
перацягнуў усіх да сябе. А тады ўжо да позняй ночы ішла
жвавая несціханая гутарка, у якой памалу, слова па слову,
раскрываўся вялікі сэнс будаўніцтва, што стаяла на парозе
непарушнае сівецкае старасветчыны.

Увайшоў быў потым, сціху прачыніўшы дзверы, Малах,
абапёрся аб вушак і стаяў так чорным нерухомым ценем —
слухаў толькі, а сам праз увесь вечар не сказаў ніводнага
слова.

Мабыць, найбольш гаваркі, вясёлы і спрытны на словы
быў сёння Віктар, які адразу ўжо стаў тут, у Зеленюковай
кватэры, за свайго чалавека. Ад яго звычайнае сарамлівасці
не асталося і следу. Адно перашкаджала яму, што вельмі
часта хацелася піць, і ён, кідаючы гутарку, выходзіў на
гаспадарову палавіну. Праўда, ён іншы раз забываўся і
напіцца, але ніводнага разу не забываўся сказаць колькі слоў
Аўгіньцы і атрымаць ад яе вельмі выразную і мілосную
ўсмешку. Нават разы са два, здаецца, ці тры яму пашчасціла
заспець яе ў хаце адну — дык там справа даходзіла ўжо і да
пацалункаў.

Ведама, маладосць!

6

Усё ішло як мае быць. У Сымона Карызны не было
ніякіх сумненняў аб тым, што той зрух, тая вялікая



рэвалюцыйна-ператворная работа, якая бурна разгарнулася
ў рэспубліцы, якую несла на сваім баявым сцягу партыя,
ёсць сапраўды адзіна правільны, пэўны і няўхільны шлях
далейшага поступу рэвалюцыі. Ён з поўнай шчырасцю
галасаваў супроць усялякіх выступленняў апартуністаў, якія
сеялі ў масах бязверыцу, страх перад немінучымі цяжкасцямі
і перашкодамі, якія фактычна клалі палкі ў колы рэвалюцыі.
Ён лічыў іх за здраднікаў, за трусоў і заўсёды вымагаў
большага ім пакарання, чымся было запрапанована. Ён
нават адчуваў да іх чыста асабістую варожасць, бо ў глыбіні
душы, недзе на мяжы свядомасці, насіў невыразную думку ці
нават адчуванне, што пералом гэты пэўным чынам вынікае з
яго глухога інстынктыўнага нездаволення нэпаўскаю
будзёншчынай і азначае зварот да рамантычна-баявых
традыцый мінулых дзён. Гэта, зноў кажу, было больш
адчуванне, чымся думка, бо іначай Сымон Карызна,
безумоўна, знайшоў бы ў сабе патрэбную сілу і здольнасць
да самакрытыкі і зразумеў бы шкодную памылковасць гэтай
тэндэнцыі.

Карызнава захапленне, энергія яго і парыванне не
толькі не згасалі з цягам дзён, а распаляліся з большай сілай.
Пасля першага сходу ў мястэчку ён пабыў бадай ува ўсіх
вёсках свайго сельсавета і канчаткова пераканаўся, што пад
знадворным нездаволеннем, недавер'ем, боязню, пад
бабскімі істэрычнымі крыкамі і сцеражліва-разважным
маўчаннем мужыкоў хаваецца ўсё-ткі глыбокая гатоўнасць
да нейкае рашучае, яшчэ неасазнанае змены жыцця, поўнага
дзікіх супярэчнасцей і несуладдзя. Трэба выявіць гэту
гатоўнасць, памагчы асазнаць яе і даць ёй належны кірунак.

Так, Зелянюк праўду казаў: перш-наперш —
разварушыць. Гэта — галоўнае.

I Сымон Карызна, упэўнены ў немінучай удачы, даў
сабе слова намагчыся ўсімі сіламі і калектывізаваць свой
сельсавет раней ад усіх у раёне.

Трэба пачынаць з Сіўца. За Сіўцом пойдуць іншыя вёскі.
Але пакуль што тут справа яшчэ не рушыла з месца — усё



асталося застыўшы на тым пункце, да якога прывёў першы,
па Зеленюковаму вельмі ўдалы, сход. Але тут нешта робіць
сам Зелянюк. Гэта добра — браць знізу, спакваля
раскалупваць каржаватую глебу сялянскай псіхікі. Добра і
тое, што ён узяў на рэмус камсамольцаў, прыцягнуў іх да
гэтае напружанае штодзённае прапагандысцкае работы.
Яны сапраўды «разварушваюць», і вынікі гэтага
«разварушэння» ўжо добра відаць: невялічкі, але дружны
бядняцка-серадняцкі актыў гатоў выступіць першым баявым
атрадам у змаганні за калектывізацыю мястэчка. А тады –
шырокае арганізаванае наступленне, масавая агітацыя,
масавае «разварушэнне», уздым энтузіязму – і поўнае
завяршэнне ўсяе работы.

Адным словам — усё ідзе як мае быць.
Як і заўсёды, зладнасць у працы настройвае Карызну на

зладнасць і ў асабістым жыцці. На свае сямейныя справы
пачынае глядзець з пагадлівай спакойнасцю. Фактычна, аб
чым жа тут справа? Ці ёсць які сэнс і прычына да тых
згрызот і душэўнага мітушэння, што апанавалі былі яго
апошнімі часамі?

Праўда, жонкі свае, Марыны Паўлаўны, ён не кахае. Ён
ужо дасканала праверыў свае цяперашнія адносіны, свае
пачуцці да яе і зрабіў гэтую рашучую канчатковую выснову.
Але ці ж гэта сталася толькі цяпер? Ці не мінула ўжо колькі
год з таго часу, як згасла ў ім цікавасць да яе як да жанчыны і
іхняе сужыццё абярнулася ў простае — праўда, нуднаватае
троху, бледнае таварышаванне? Ні ён, ні яна не наракалі —
мабыць, лічылі гэта за няўхільны закон усёмагутнага часу
(яму ж ужо без малага сорак гадоў!), і абое моцна трымаліся
за рэштку свае шлюбнае сувязі, што ўвасаблялася ў іхняй
адзінай дачцэ, якую любілі яны бязмежна. Нават пасля таго,
як выправілі дачку ў Мінск на вучобу, адсутнасць яе,
пастаянныя думкі і турботы аб ёй яшчэ больш былі зблізілі
іх.

Ці вінаваты ён перад Марынай Паўлаўнай?
Ён, мабыць, кахае Веру Засуліч. Жонка ведае гэта — яна



за дзевятнаццаць год супольнага жыцця навучылася
адгадваць усе яго перажыванні. Але ж ён сам абмяжоўвае
сваё пачуццё, хавае яго нават ад самое Веры. Нават Вера —
ён упэўнены гэтым — нічога не ведае. Што ён часта ходзіць
да яе? Ён ходзіць як да таварыша ў рабоце, ён і гаворыць з ёй
больш аб розных справах — яна ўмее разумець яго і нават
памагае яму разважыць тыя ці іншыя — выключна дзелавыя
— сумненні.

Чым жа ён вінаваты? За што ж Марына Паўлаўна злуе
на яго? А яна злуе, ён добра бачыць, ды і яна надта гэтага не
хавае. Не іначай — тут нейкае непаразуменне.

I Сымон Карызна бярэцца за ліквідацыю гэтага
непаразумення.

Ён прычакаў зручнага моманту і неяк раз, як былі абое ў
добрым гуморы, запытаў яе:

— Марына! Ці не думала ты калі-небудзь, што ў нас з
табой нейкая недарэчнасць выходзіць. Не так мы жывём
адно з адным... дрэнна жывём... га?

Марына Паўлаўна адгукнулася на гэта з гарачай
гатоўнасцю.

— Сеня! Нам жа даўно трэба было пагаварыць пра гэта. I
я чакала ўсё, я не важылася першая пачаць.

Яе паспешная гатоўнасць і тое, што яна яго раптам
назвала «Сеня» (гэтага не было ўжо даўно), троху ахаладзіла
Карызну, але раз пачаў, дык трэба канчаць.

— Ты ўсё злуеш на мяне, Марына. Заўсёды нейкая
нездаволеная, цураешся мяне.

Марына Паўлаўна ціха ўсміхнулася.
— Ці ж гэта я?
I ў ціхім асцярожным дакоры яе чулася глыбокая

пакорная адданасць жанчыны, якая гатова ўсё дараваць.
Карызна не ведаў, як далей павесці гаворку, і яна памагла
яму.

— Ты ўсё гавары, Сеня, аб усім. Нам няма чаго
саромецца адно аднаго. I я ведаю ўсё...

Карызна настаражыўся.


